
Til info: 
  
Styret har i siste møte behandlet følgende forslag fra Frank Stiby : 
  
Simultanturneringer. Jeg ønsker at vi i Åsane bridgeklubb skal være med på simultanturneringer de 
gangene det arrangeres. Jeg forstår ikke hvorfor vi ikke skal være med på dette. Alternativt foreslår 
jeg at A-gruppen er med på simultanturneringer og B-gruppen kan være utenfor. Åsane er en flott 
klubb å være i. Jeg mener det må være rom for både de som ønsker det sosiale og de som ønsker å 
konkurrere. Dette bør vi enkelt klare i vår flotte klubb! 
  
Dette tema har tidligere vært behandlet i styret, men ut fra forslag og en del andre henvendelser har 
styret fattet vedtak om at dette blir tatt inn som forslag på årsmøtet med følgende ordlyd: 
  
Styret støtter forslaget med den begrensning at 2019 blir en prøveperiode der turneringsutvalget 
finner inntil fire kvelder der det passer med terminlisten at vi deltar i simultanturneringer. Disse 
kveldene spilles det simultan i begge grupper. 
  
  
I denne forbindelse er det kanskje på sin plass med et forsøk på en oppsummering av hva en 
simultanturnering er: 
  
Poenget med simultan er at man får sammenlignet egen lokal score med flere hundre på landsbasis 
og at man får rikelig med klubbpoeng ved brukbar plassering. 
Alle klubber som deltar får tilsendt en kortfil med 24 spill fra forbundet, slik at alle spiller de samme 
spillene. For Åsane sitt vedkommende vil det da være slik at kveldens tre siste spill ikke er med i 
landsomfattende resultatliste. De siste tirsdager dette har vært arrangert har det vært 3-400 par som 
har deltatt, og med så mange par blir det f.eks. slik at vinnerne i november fikk 534 klp. 
Forbundet gjør ikke dette gratis, det koster 10kr ekstra pr. spiller som deltar. 
 

Styret ber om at man tenker gjennom forslaget slik at vi får en avklaring på et stadig tilbakevendende 

tema  


